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Χαιρετισμός
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Έ

χω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ταξιδιωτικής, Γεωγραφικής & Τροπικής Ιατρικής, που διοργανώνεται από
την Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής (ΕΕΤΙ) και θα
πραγματοποιηθεί 7 - 9 Οκτωβρίου 2016, στην Αθήνα, στο Συνεδριακό χώρο του 251 Γενικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας.
Η Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής, αποτελεί σήμερα τον
ευρύτερο πόλο συγκέντρωσης των επιστημόνων υγείας, που έχουν αφιερώσει τις προσπάθειές
τους στο πεδίο της Ιατρικής του Ταξιδιού και των μετακινουμένων πληθυσμών. Το Πανελλήνιο
Συνέδριο της ΕΕΤΙ αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας και παρέχει
στους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα, την ευκαιρία να μοιραστούν την εγκυρότερη και
νεότερη επιστημονική ενημέρωση και να διαμορφώσουν τις βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη,
μέσω της συνεργασίας, της Ταξιδιωτικής Ιατρικής στην Ελλάδα.
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, κατάρτισε ένα πρόγραμμα με πλούσια θεματολογία
και εξειδικευμένη προσέγγιση. Στόχος του προγράμματος είναι αρτιότερη κάλυψη των κλινικών
δυσχερειών, των προβλημάτων και των ερωτηματικών που αντιμετωπίζουμε στην άσκηση της
Ταξιδιωτικής Ιατρικής, η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που αφορούν την Ταξιδιωτική Ιατρική
και κατ’ επέκταση τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας και παγκοσμίως και η συμβολή στην εξέλιξη
και την έρευνα, μέσω των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του Συνεδρίου.
Η συνάντησή μας στο Συνέδριο αποτελεί κατ΄εξοχήν ευκαιρία για τη συζήτηση της υλοποίησης
των στόχων της Εταιρείας, που έχουν σχέση με το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτύου
εξειδικευμένων ιατρείων και εργαστηρίων, από υγειονομικούς που ασκούν ή προτίθενται να
ασκήσουν την Ταξιδιωτική Ιατρική, και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ταξιδιωτική Ιατρική.
Με τη βεβαιότητα πως η συμμετοχή σας αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του
Συνεδρίου μας και εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, σας προσκαλώ να συμμετάσχετε
ενεργά και να συζητήσουμε μαζί τις τρέχουσες εξελίξεις όλων των τομέων της Ταξιδιωτικής
Ιατρικής.

Με εκτίμηση,

Δρ Κώστας Γερολυμάτος
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής

Θεματολογία
• Οργάνωση Τμήματος Ταξιδιωτικής Ιατρικής.
Ταξιδιωτική προετοιμασία.
• Εμβόλια. Γενικές αρχές. Eιδικά εμβόλια.
Αναυόμενες VPDs. Νεότερα εμβόλια.
• Αντιφάσεις στις συστάσεις εμβολιασμού.
• Ταξίδι για όλους. Παιδιά ταξιδιώτες.
Η έγκυος ταξιδιώτης. Οι έφηβοι ταξιδεύουν.
• Ταξίδι για ειδικές ομάδες.
Ηλικία. Υποκείμενες νόσοι. Ανοσοκαταστολή.
• Εκπατριζόμενοι. Εκστρατευτικά σώματα.
Ομάδες διάσωσης.
Εθελοντικοί σχηματισμοί.
• Αθλητές. Wildeness Medicine.
Υγειονομικές παράμετροι
αεροπορικών μετακινήσεων.
• Υγεία στο Διάστημα.
• Περιβαλλοντικοί παράγοντες και ταξίδι.
Από τα ακραία ύψη στα μεγάλα βάθη.
• Έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες.
Τοξικά δήγματα ζώων.
• Κίνδυνοι διηπειρωτικών ταξιδιών.
Θρομβοεμβολή. Jet lag. Νεότερες απόψεις.
• Εξελισσόμενες και Αναδυόμενες
λοιμώξεις αναπνευστικού.
• Βιο-δείκτες στην Ελονοσία.
Ζωονοτική Ελονοσία Χημειοπροφύλαξη.
Αντοχή στο P. vivax.
• Malaria Standby Treatment.
Εκρίζωση της Ελονοσίας. Ελπίδες,
προκλήσεις, εμπόδια. Εμβόλιο.
• Chikungunya, Zika, Δάγγειος.
Μετακίνηση και διασπορά σε νέες περιοχές.
• Κίτρινος Πυρετός και Ιαπωνική Εγκεφαλίτιδα.
Νεότερα δεδομένα.
• Η τελευταία έξαρση Ebola στη Δυτική Αφρική.
Νεότερα δεδομένα.
• Παρασιτικές Λοιμώξεις. STDs.
Νοσηρότητα παιδιών στο ταξίδι.
• Προσέγγιση του ταξιδιώτη με διάρροια
των ταξιδιωτών. RIBS.
• Το ανθρώπινο μικροβίωμα στην υγεία
και τη νόσο. Αποτελέσματα χορήγησης
προβιοτικών στην πρόληψη και αντιμετώπιση
της Διάρροιας των Ταξιδιωτών και του PIBS.

• Προετοιμασία του γαστρεντερικού για ταξίδι.
Εμβόλια, αντιβιοτικά, προβιοτικά.
• Διαγνωστική Μεθοδολογία.
Ο ρόλος του εργαστηρίου. Νέα εργαλεία
και η εφαρμογή τους στην πράξη.
Νέες δοκιμασίες για παράσιτα.
• VFRs. Εκπατριζόμενα παιδιά.
Επιπτώσεις στο πρόγραμμα εμβολιασμών.
Υγειονομικά προβλήματα στη χώρα διαμονής.
Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις
του μακροχρόνιου εκπατρισμού για τα παιδιά.
• Αξιολόγηση της αυξημένης επίδρασης
των παγκόσμιων μεταναστευτικών ροών
στη Δ. Υγεία.
• Σκιαγράφηση των διαφόρων κατηγοριών
μεταναστών και του εύρους των σύνθετων
υγειονομικών αναγκών τους. Κάλυψη
από υγειονομικούς της Ταξιδιωτικής Ιατρικής.
• Δοκιμασίες και παρεμβάσεις
για την προαγωγή της υγείας των μεταναστών.
• Ανασκόπηση στρατηγικών για την βελτίωση
της υγείας των μεταναστών σε προ-ταξιδιωτική
φάση με στοχευμένες διαγνωστικές
εφαρμογές και εμβολιασμούς ρουτίνας.
• Ο επιστρέφων ταξιδιώτης. Πυρετός, Διάρροια,
Έμετοι. Ηωσινοφιλία, Εξανθήματα.
• Επιλογή δοκιμασιών για τα κλινικά σύνδρομα.
Ανασκόπηση των κυριότερων δοκιμασιών
που ζητούνται για τον επιστρέφοντα
ταξιδιώτη με πυρετό, με συμπτώματα
από το αναπνευστικό, με ηωσινοφιλία
και η ερμηνεία τους.
• Υγειονομικοί κίνδυνοι από φυσικές
καταστροφές, τρομοκρατία.
• Η παγκόσμια Υγεία τον 21ο αιώνα.
Κύριοι παράγοντες, τάσεις, αλλαγές
που επηρεάζουν τη σύγχρονη διαμόρφωση
της παγκόσμιας υγείας.
• Η αναγκαιότητα δικτύου
υγειονομικών δομών
Ταξιδιωτικής Ιατρικής
στα πλαίσια
της Δημόσιας Υγείας

Γενικές Πληροφορίες
Τόπος Διεξαγωγής
Αθήνα, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (Λεωφ. Π. Κανελλόπουλου, 115 25 Αθήνα)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
7 - 9 Οκτωβρίου 2016

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Εταιρίες Φαρμακευτικές, Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών
θα εκθέσουν τα προϊόντα τους.

Εγγραφή - Δικαίωμα Συμμετοχής
Ιατροί, Νοσηλευτές, Λοιποί Επιστήμονες Υγείας
Φοιτητές

€ 30
ΔΩΡΕΑΝ

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παραλαβή συνεδριακού υλικού
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Συνεδρίου με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME - CPD).
Η εγγραφή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα
εγγραφής στην ιστοσελίδα www.tmg.gr/eeti2016.

Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών
Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2016
Οι εργασίες θα παρουσιαστούν είτε ως Ελεύθερες είτε ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις.
Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν στο ειδικό τεύχος με τις «Περιλήψεις των
Ανακοινώσεων» όπως ακριβώς θα αποσταλούν, με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο
έντυπο χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν σωστά οι παρακάτω Οδηγίες
Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών.

Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών
• H περίληψη δε μπορεί να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
•	Ο τύπος της γραμματοσειράς να είναι Arial, τo μέγεθος της γραμματοσειράς να είναι 11 pt και να
έχει πλήρη στοίχιση (justified).
•	Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και όσο το δυνατόν
πιο βραχύς.
•	
Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
Πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του συγγραφέα
που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο - π.χ. Φράγκος Άγγελος.

•	Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε
συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται - π.χ. Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα.
•	Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς
αριθμούς (εκθέτες).
•	Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
Εισαγωγή - Σκοπός, Υλικά και Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπέρασμα.
• Σ
 υντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη
αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με τη δραστική
ουσία και όχι με την εμπορική ονομασία τους.

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών
• Ο
 ι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής περιλήψεων
εργασιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tmg.gr/eeti2016. Περιλήψεις εργασιών που θα
υποβληθούν μέσω fax δε θα γίνονται δεκτές.
• Κ
 άθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή μέλους της
συγγραφικής ομάδας. Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται με την υποβολή της περίληψης.
• Π
 εριλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται
δεκτές.
• Ο
 ι εργασίες δεν πρέπει να έχουν προηγουμένως ανακοινωθεί σε άλλο ελληνικό συνέδριο ή
δημοσιευθεί σε τόμο πρακτικών ελληνικού συνεδρίου.
• Ε
 ντός δέκα ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση
παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη
παραλαβής της σχετικής επιβεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία
του Συνεδρίου.

Δοκιμασία ελέγχου γνώσεων
• Μ
 ε το τέλος του Συνεδρίου θα διεξαχθεί δοκιμασία ελέγχου των γνώσεων που αποκτήθηκαν με
τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στα φροντιστήρια και στις εισηγήσεις του Συνεδρίου.
• Η εξέταση θα γίνει με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
• Η εξέταση θα γίνει με κωδικοποίηση, χωρίς να αναγράφεται το όνομα του εξεταζόμενου.
• Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.
• Σ
 την Ιστοσελίδα της Εταιρείας θα αναρτηθεί επίσης υπόδειγμα ερωτήσεων, πριν από τη διεξαγωγή
του Συνεδρίου.

Οργάνωση - Γραμματεία

Μαραθωνοµάχων 26 •151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405•210 6839690-1•Fax: 210 6827409
E-mail: cgastounioti@tmg.gr•Web-site: www.tmg.gr

